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OBJETIVO

Explanar sobre a assistência de Enfermagem na prevenção

da transmissão de HIV entre adolescentes.

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um retrovírus que

quando presente no organismo causa prejuízos ao sistema

imunológico do indivíduo, sendo provável o desenvolvimento da

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) AIDS, doença

infectocontagiosa que pode ser transmitida através de relações

sexuais desprotegidas, pelo uso de objetos perfurantes ou

cortantes em que haja contato com sangue contaminado pelo

HIV. O índice de adolescentes contaminados pelo HIV segue em

avanço nos últimos anos. Com isso, faz-se necessária a

assistência da Enfermagem nas práticas de saúde voltadas para

prevenção e, consequentemente, controle do número de jovens

portadores do vírus.

INTRODUÇÃO

Para adolescentes portadores do HIV, há um papel crucial do profissional

enfermeiro, juntamente à equipe multiprofissional, no que tange a mantê-lo

bem informado acerca de seu tratamento e suas relações em sociedade que,

por falta de conhecimento ou mesmo preconceito da população, podem ser

afetados. Cabe ao profissional da saúde despertar no paciente a busca por

melhora e conduzi-lo a proceder com atos que promovam sua saúde e bem-

estar.

CONCLUSÃO

O enfermeiro deve estar à frente de abordagens que se destinem à capacitação

da população adolescente, através de informações baseadas em estratégias

educacionais voltadas à prevenção da transmissão de HIV, reduzindo as

inquietações e dúvidas sobre o assunto e ensinando maneiras de assumir

comportamentos seguros em lugar dos de risco.

RESULTADOS
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REFERÊNCIAS

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE HIV 

ENTRE ADOLESCENTES E NO CUIDADO COM OS PORTADORES 

METODOLOGIA

Pesquisa desenvolvida por meio de uma revisão

bibliográfica realizada mediante os seguintes descritores:

HIV, adolescentes e Enfermagem, nas bases de dados

SCIELO e LILACS, foram selecionados 6 artigos por

atenderem aos critérios de elegibilidade.
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Gráfico 1 -Casos de HIV notificados no Sinan (número e percentual) em indivíduos com 13

anos de idade ou mais, segundo categoria de sexo e ano de diagnóstico. Brasil, 2016-2017

Fonte de dados: Boletim Epidemiológico - Aids e IST – Ministério da Saúde (2017)

Fonte: Blog da saúde – Ministério da Saúde


